Tisztelt Képviselő-testület!
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 99/G. § (1)
bekezdése alapján az Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével
kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jétől a Tankerületet
illetik meg, illetve terhelik. Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint a 2016. december 31-én az
Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a Tankerület ingyenes
vagyonkezelésébe került.
Fentiek alapján az Önkormányzat köznevelési feladat ellátását biztosító vagyontárgyai – törvény
erejénél fogva – 2017. január 1. napjával a Dél-Budai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe
kerültek, melyről az Önkormányzat és a Tankerület 2016. december 15. napján vagyonkezelési
szerződést kötött.
2. Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja valamint a szakképzésről szóló, 2011. évi CXXXVII. törvény
92/B. § (4) bekezdése alapján 2015. július 1. napjával a Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
fenntartásában működő Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Szakképzési
Centrum) vagyonkezelésébe került az Önkormányzat tulajdonát képező 1119 Budapest, Leiningen
utca 27-35. szám alatti ingatlan és az abban lévő ingóságok. A vagyonkezelésről a felek
vagyonkezelési szerződést kötöttek.
A vagyonkezelések ellátása során felmerült annak a lehetősége, hogy a Tankerület illetve a
Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyakat az Önkormányzat
térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonában adja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108.§ (2)-(4)
bekezdései az alábbiakat mondják ki:
(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi
önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának
elősegítése érdekében.
(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott
önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.
(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó
határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az
átadás elősegíti.
A vagyonrendeletünk 11. § (7) bekezdése alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyon és üzleti
vagyon kedvezményes vagy ingyenes átruházásáról, ingyenes hasznosításáról a Képviselő-testület
jogosult döntést hozni.
A szóban forgó vagyontárgyak az Önkormányzat feladatainak ellátásához nem szükségesek. A
vagyonátadás az Önkormányzat feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

Az ingóságok átadásával az Önkormányzat nyilvántartási kötelezettsége és az ezzel járó teher
megszűnne, a Tankerület és a Szakképzési Centrum pedig saját tulajdonú eszközeivel hatékonyabban
láthatná el közfeladatait.
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testület számára, hogy támogassa a szóban forgó
vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adását a Magyar Állam javára.
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